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Domingo dentro da Oitava
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Família de Jesus, Maria e José 
Sir 3, 3-7. 14-17ª

Col 3, 12-21
Mt 2, 13-15. 19-23 

ou Gen 15, 1-6; 21, 1-3
Hebr 11, 8. 11-12. 17-19

Mt 2, 13-15. 19-23 
SEGUNDA 

1 Jo 2, 12-17
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TERÇA 
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Jo 1, 1-18 
QUARTA 

Solenidade de Santa Maria, 
Mãe de Deus 

Num 6, 22-27
Gal 4, 4-7
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QUINTA 

SS. Basílio Magno e Gregório 
de Nazianzo, bispos e doutores 

da Igreja 
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Jo 1, 19-28 
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Santíssimo Nome de Jesus 
1 Jo 2, 29 – 3, 6

Jo 1, 29-34 
SÁBADO 

1 Jo 3, 7-10
Jo 1, 35-42 
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Is 60, 1-6
Ef 3, 2-3a. 5-6

Mt 2, 1-12
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PRIMEIRO SÁBADO  No dia 04 de Janeiro, pri-
meiro sábado do mês e do ano de 2020, venha fa-
zer companhia a Nossa Senhora e rezar o terço no 
Primeiro sábado de cada mês antes da missa das 
19h00. Como habitualmente, na Igreja Paroquial, às 
18h15.
OFERTÓRIOS  No próximo fim-de-semana, o pri-
meiro do mês de Janeiro, e simultaneamente o pri-
meiro de 2020, os ofertórios das Missas destinam-se 
a amortizar a dívida contraída com a construção da 
Nova Igreja. Sede generosos, como sempre.

MISSA NA TVI  Um ano depois, a TVI volta a trans-
mitir em directo a sua Missa Dominical a partir da 
nossa Igreja Paroquial: será no próximo dia 19 de Ja-
neiro. Por esse motivo, a Missa será celebrada pelo 
Pe. António Borges às 11h00 e não às 12h00, como 
habitualmente. Esta é a quinta vez que a TVI escolhe 
a nossa Paróquia para efectuar a transmissão directa 
da sua Missa Dominical.

HORÁRIO DE FIM DE ANO 
Missa na Igreja Paroquial às 12h15 (e não 12h00) no 
dia 01 de Janeiro e Missa vespertina do dia 31 de 
Dezembro, às 19h00 (e não 18h30). 
31 de Dezembro:
19h00, Igreja Paroquial (missa vespertina)
01 de Janeiro:
10h30, Igreja de Caselas
12h15, Igreja Paroquial
18h30, Igreja Paroquial

DINHEIROS PARA A IGREJA
Caixas - 42,49 €
Donativos - 1.050 €

PA R Ó Q U I A

Frequentemente, as nossas vidas transcorrem 
alheias à gratidão. Hoje é o dia certo para nos 

aproximarmos do sacrário, do presépio, 
da manjedoura, e dizermos obrigado.

Não esperemos que o próximo se torne bom 
para lhe fazermos bem, 

que a Igreja seja perfeita para a amarmos, 
que os outros tenham consideração por nós 

para os servirmos. Comecemos nós. 
Isto é acolher o dom da graça.”

Acolher o dom que é Jesus para depois se tornar 
dom como Jesus e, assim, dar sentido à própria 
vida. É dando-lhe sentido que podemos mudar 

mundo e toda a realidade que nos circunda.
Papa Francisco, 2019, Missa de Natal

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Mt 2, 13-15.19-23

Depois de os Magos partirem, o Anjo do Senhor 
apareceu em sonhos a José e disse-lhe: «Levanta-te, 
toma o Menino e sua Mãe e foge para o Egipto e 
fica lá até que eu te diga, pois Herodes vai procurar 
o Menino para O matar». José levantou-se de noite,
tomou o Menino e sua Mãe e partiu para o Egipto e
ficou lá até à morte de Herodes. Assim se cumpriu
o que o Senhor anunciara pelo Profeta: «Do Egipto
chamei o meu filho». Quando Herodes morreu, o
Anjo apareceu em sonhos a José, no Egipto, e disse-
-lhe: «Levanta-te, toma o Menino e sua Mãe e vai para 
a terra de Israel, pois aqueles que atentavam contra
a vida do Menino já morreram». José levantou-se,
tomou o Menino e sua Mãe e voltou para a terra de
Israel. Mas, quando ouviu dizer que Arquelau reinava 
na Judeia, em lugar de seu pai, Herodes, teve receio
de ir para lá. E, avisado em sonhos, retirou-se para a
região da Galileia e foi morar numa cidade chamada 
Nazaré. Assim se cumpriu o que fora anunciado pe-
los Profetas: «Há-de chamar-Se Nazareno».

Que teus olhos, Menino, 
ensinem largueza e altura aos meus olhos

Que teus olhos 
curem os meus da fadiga e dos seus filtros

Que teus olhos 
desimpeçam a visão fragmentária, 

parcial e indecisa
Que teus olhos 

devolvam aos meus olhos o vento azul 
da viagem e a sua alegria 

Devolvam o real como anel aberto
em vez dos círculos obsidiantes e fechados 

Devolvam o aberto como imagem e programa
Que teus olhos, Menino, 

ensinem aos meus o seu natal

José Tolentino Mendonça, 
Para dizer junto à manjedoura

Charles le Brun, Adoração dos pastores

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 127 (128), 1-2.3.4-5
REFRÃO: 
Felizes os que esperam no Senhor 
e seguem os seus caminhos.



DEUS NÃO PROTEGE DA NOITE, MAS NA NOITE
P. Ermes Ronchi, 2013

MENSAGEM URBI ET ORBI 2019
Papa Francisco

José é o modelo de 
todo o crente, no qual a 
fé e os afectos se refor-
çam mutuamente. 
Herodes envia solda-
dos, Deus manda um 
sonho. 
Um grão de sonho que 
caiu dentro das duras 
engrenagens da histó-
ria, ao ponto de chegar 
a modificar o seu curso.
«José levantou-se de 
noite, tomou o Menino 
e sua Mãe e partiu para 
o Egipto.» 
Um Deus que foge na 
noite! 
Porque é que o anjo 
ordena a fuga, sem ga-
rantir um futuro, sem marcar o caminho e a data 
do regresso? 
Porque Deus não salva do exílio, mas no exílio; 
não te evita o deserto mas é força dentro do de-
serto; não protege da noite, mas na noite.

Por três vezes José sonha.
De cada vez um anúncio parcial, uma profecia 
breve. Todavia, para partir não pede que tudo 

Gaetano Gandolfi, sonho de José

Nesta noite, do ventre da mãe Igreja, nasceu de 
novo o Filho de Deus feito homem. O seu nome é 
Jesus, que significa Deus salva. O Pai, Amor eterno 
e infinito, enviou-O ao mundo, não para conde-
nar o mundo, mas para o salvar. O Pai no-Lo deu, 
com imensa misericórdia; deu-O para todos; deu-
-O para sempre. E Ele nasceu como uma chamazi-
nha acesa na escuridão e no frio da noite.

Aquele Menino, nascido da Virgem Maria, é a 
Palavra de Deus que Se fez carne; a Palavra que 
guiou o coração e os passos de Abraão rumo à 
terra prometida, e continua a atrair aqueles que 
confiam nas promessas de Deus; a Palavra que 
guiou os judeus no caminho desde a escravidão 
à liberdade, e continua a chamar os escravos de 
todos os tempos, incluindo os de hoje, para sai-
rem das suas prisões. É Palavra mais luminosa do 
que o sol, encarnada num pequenino filho de ho-
mem, Jesus, luz do mundo.
Por isso, o profeta exclama: «O povo que andava 
nas trevas viu uma grande luz». 

É verdade que há trevas nos corações humanos, 
mas é maior a luz de Cristo; há trevas nas relações 
pessoais, familiares, sociais, mas é maior a luz de 

esteja claro, não pede para 
ver todo o horizonte, mas 
apenas a luz que basta ao 
primeiro passo, apenas a 
força necessária para a pri-
meira noite. 
A José basta um Deus que 
entretece a sua respiração 
com a dos três fugitivos 
para saber que a viagem 
tem a casa por destino, 
ainda que passe pelo lon-
gínquo Egipto; que é uma 
aventura de perigos, de 
caminhos, de refúgios e de 
sonhos, mas que há um fio 
condutor seguro na mão 
de Deus.

José representa todos os 
justos da terra, homens e mulheres que, toman-
do sobre si as vidas de outros, vivem o amor sem 
contar cansaços e medos; todos aqueles que sem 
publicidade e sem recompensa, em silêncio, fa-
zem o que devem fazer; todos aqueles cujo papel 
supremo no mundo é proteger a vida com a pró-
pria vida. E assim o fazem: concretos e ao mesmo 
tempo sonhadores, desarmados mas no entanto 
mais fortes do que qualquer faraó.

Cristo; há trevas nos conflitos económicos, geo-
políticos e ecológicos, mas é maior a luz de Cristo.
(…) Que o Filho de Deus, descido do Céu à terra, 
seja defesa e amparo para todos aqueles que, por 
causa destas e outras injustiças, devem emigrar 
na esperança duma vida segura. É a injustiça que 
os obriga a atravessar desertos e mares, transfor-
mados em cemitérios; é a injustiça que os obriga 
a suportar abusos indescritíveis, escravidões de 
todo o género e torturas em campos de deten-
ção desumanos; é a injustiça que os repele de lu-
gares onde poderiam ter a esperança duma vida 
digna e lhes faz encontrar muros de indiferença.
Que o Emanuel seja luz para toda a humanidade 
ferida. Enterneça o nosso coração frequentemen-
te endurecido e egoísta e nos torne instrumentos 
do seu amor. Através dos nossos pobres rostos, 
dê o seu sorriso às crianças de todo o mundo: às 
crianças abandonadas e a quantas sofreram vio-
lências. Através das nossas frágeis mãos, vista os 
pobres que não têm nada para se cobrir, dê o pão 
aos famintos, cuide dos enfermos. Pela nossa frá-
gil companhia, esteja próximo das pessoas idosas 
e de quantas vivem sozinhas, dos migrantes e dos 
marginalizados. Neste dia de festa, dê a todos a 
sua ternura e ilumine as trevas deste mundo.

Giorgione, Adoração dos pastores


